
Colònies Sant Ignasi 2019
Llista de material i avisos

Primer de tot:
Motxilla gran d’excursió.
Motxilla petita.

Roba:
Samarretes de màniga curta.
Pantalons curts.
Xandall llarg/pantalons llargs.
Jaqueta o jersei de màniga llarga.
10 mudes interiors (calces o calçotets).
10 parells de mitjons.
Panyoleta i samarreta de colònies.
Cangur o capelina (molt important!).
1 muda per embrutar (llençar).
Gorra o barret.

Higiene personal:
Xampú i gel de dutxa.
Tovallola per la dutxa.
Raspall de dents.
Pasta dentífrica.
Pinta o raspall pel cabell.
Crema solar d’alta protecció.
Repel·lent pels mosquits.

Per dormir:
Pijama.
Sac de dormir.
Llençol adaptable.
Coixinera.
Esterilla/aïllant.

Per la piscina:
Banyador.
Tovallola de piscina.

Calçat:
Calçat de muntanya.
Calçat esportiu (kets/bambes).
Xancles de riu (lligades).

Més material necessari:
Cantimplora.
Llanterna.
Tovalló de roba (marcat amb nom).
Bossa per la roba bruta.

Opcional:
Sabó de rentar roba.
Pinces d’estendre la roba.
Correspondència (Papers, sobres, segells...).
Crema AfterSun
Ulleres de sol

Primer dia:
Esmorzar i dinar dins de la motxilla petita. Millor si 
és d’entrepans, i evitant generar residus (boc’n’roll, 
tupper, etc.)

*IMPORTANT: el mateix dia que marxem caldrà 
portar la targeta sanitària original i una fotocòpia 
del l’estat de vacunació. No marxarem amb cap 
nen o nena que no ho dugui!

Lloc.

Sortida.

Recollida.

Casa de colònies “El Pedraforca”
Ctra. de Guardiola a Saldes, km 13
08697 Saldes (Berguedà)

Dv 19 juliol, 9:00h al Camp d’Esports

Dg 28 juliol, 12:39h a la Casa

— Queda totalment prohibit que els nens i nenes 
portin mòbils, jocs electrònics, reproductors de 
música o similars, diners i aliments, especialment 
llaminadures. En cas que els monitors en trobin, 
seran requisats i tornats l’últim dia. 

— Tot el material i la roba ha d’anar ben marcat 
amb el nom i cognom.

— Cal avisar de la presència de polls o qualsevol 
altra dada rellevant per tal de poder tenir-ne una 
major cura i control.

— Tenim les vostres dades. Si passa alguna cosa 
ja contactarem amb vosaltres.

E-mail:

Pàgina web:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Telèfon:

esplaisantignasi@gmail.com

www.esplaistignasi.org

Esplai Sant Ignasi

@esplaistignasi

@esplaistignasi

666782251 (Miquel)

Dades tècniques

Avisos i normes

Contacte i xarxes

Material personal


